




ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077081370

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,635.00 บาท

18,635.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 18,635.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 650714101120 ศษซ ๑๙/๒๕๖๕ 07/07/2565 18,635.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077241945

ซื้อโครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

3700500871807 โพรเกรส 6,000.00EM บอล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500871807 โพรเกรส 650714252934 สธซ ๓๐/๒๕๖๕ 19/07/2565 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077322634

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,920.00 บาท

27,920.00 บาท

3700200044671 แสงบึงพัฒนา 27,920.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200044671 แสงบึงพัฒนา 650714290801 ชซ ๗๘/๒๕๖๕ 21/07/2565 27,920.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077392122

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมสนาม โครงการเทศกาลดนตรีและกีฬา (SPORT AND MUSIC IN CHATPAWAI) กีฬาฟุตบอล สตรีท ซ๊อคเกอร์ ๒๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,640.00 บาท

30,640.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 30,640.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมสนาม โครงการเทศกาลดนตรีและกีฬา (SPORT AND

MUSIC IN CHATPAWAI) กีฬาฟุตบอล สตรีท ซ๊อคเกอร์ ๒๐๒๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 650714336353 ศษซ ๒๓/๒๕๖๕ 22/07/2565 30,640.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077390797

จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมไฟประดับตกแต่ง สำหรับการแสดงดนตรี โครงการเทศกาลดนตรีและกีฬา (SPORT AND MUSIC IN CHATPAWAI) กีฬาฟุตบอล สตรีท ซ๊อคเกอร์ ๒๐๒๒

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3700100302732 นายนพดล รัตนเลขา 20,000.00
จ้างเหมาชุดเครื่องเสียง พร้อมไฟประดับตกแต่ง สำหรับการแสดงดนตรี จำนวน ๓ คืน

(วันที่ ๒๙,๓๐ กรกฎาคม, ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100302732 นายนพดล รัตนเลขา 650714336329 ศษจ ๑๑/๒๕๖๕ 22/07/2565 20,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077389449

จ้างเหมาอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานโครงการเทศกาลดนตรีและกีฬา (SPORT AND MUSIC IN CHATPAWAI) กีฬาฟุตบอล สตรีท ซ๊อคเกอร์ ๒๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

3700300113038 ร้าน ครัวสมหมาย 7,000.00
จ้างเหมาอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานโครงการเทศกาลดนตรีและกีฬา

(SPORT AND MUSIC IN CHATPAWAI) กีฬาฟุตบอล สตรีท ซ๊อคเกอร์ ๒๐๒๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300113038 ร้าน ครัวสมหมาย 650714336293 ศษจ ๑๒/๒๕๖๕ 22/07/2565 7,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077325439

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,800.00 บาท

6,800.00 บาท

0705560003372 บริษัท มนัสวี คอนกรีต จำกัด 6,800.00คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด ๒๔๐ Ksc1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560003372 บริษัท มนัสวี คอนกรีต จำกัด 650714334994 ชซ ๗๙/๒๕๖๕ 22/07/2565 6,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077392895

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

0733561000545 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่างต่าง โฮลเดอร์ 11,800.00
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) ตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0733561000545 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่างต่าง โฮลเดอร์ 650814000020 ชซ ๘๕/๒๕๖๕ 26/07/2565 11,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077392717

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,500.00 บาท

47,500.00 บาท

0733561000545 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่างต่าง โฮลเดอร์ 46,500.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ธันวาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0733561000545 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่างต่าง โฮลเดอร์ 650714449082 ชซ ๘๔/๒๕๖๕ 26/07/2565 46,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077381430

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,945.00 บาท

11,945.00 บาท

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 11,945.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507
เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่
650714401431 ชซ ๘๓/๒๕๖๕ 26/07/2565 11,945.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077471457

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,636.00 บาท

9,636.00 บาท

0703532000192 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล 9,636.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703532000192 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล 650814000081 ศษซ ๒๔/๒๕๖๕ 27/07/2565 9,636.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077471444

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,486.00 บาท

6,486.00 บาท

0703532000192 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล 6,486.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703532000192 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล 650814000054 ศษซ ๒๕/๒๕๖๕ 27/07/2565 6,486.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65077458533

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,410.00 บาท

18,410.00 บาท

3700500871807 โพรเกรส 18,410.00วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500871807 โพรเกรส 650714406822 คซ ๒๑/๒๕๖๕ 27/07/2565 18,410.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


